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V

Cu adâncă durere în

nostru frate şi cumnat,

toare şi tragică a tatălui, socru-

nului Dumnezeu să-i dea iertare şi odihnă veşnică. Sora Feli-

decese

cia şi cumnatul Nicolae Hinț.

V

imens şi dureros. Dumnezeu
să te odihnească în pace, tată
drag! Copiii Carmen Certe-

V

V

„Când iarba

moale, mătăsoasă

Va crește iar din mâna ta,
Să știi, măicuță, că acasă
Noi nici în somn
nu te-om uita!”
Prezentă mereu în inimile și
rugăciunile noastre, retrăim cu
aceeași durere ziua despărțirii
de iubita noastră soție, mamă și
soacră,

comemorări

înv. MARIA BARA,
plecată în urmă cu șase luni

Cuprinşi de durere şi

pe drumul veșniciei. Dumne-

Ne rămân doar durerea şi

tristeţe regretăm trecerea în ne-

zeu să-ți odihnească sufletul în

amintirile şi prin ele vei rămâ-

fiinţă a fratelui, cumnatului şi

tre. Nepoţii Roxana, Cosmin şi
Carina Curtui.

V

unchiului drag,
ALECSANDRU VANCEA.
Dumnezeu să te odihnească în pace! Sora Tuleu Floare
cu soţul Teodor, nepoata Marcela Danciu şi familia, cumna-

S-a dus un suflet mare

în care am avut loc toţi, s-a dus

ta Vancea Aurica cu copiii, din
Alba Iulia. (4302)

unchiul nostru drag,
TEODOR,
de care ne despărţim cu mare
durere şi regret. Nepoţii Cosmin, Simona şi Giulia Hinț.

V

Ai fost aproape de noi

în toate momentele frumoase
sau dificile ale vieții noastre.
Ne-ai îndrumat pașii, ne-ai în-

V

curajat în activitățile noastre și
Cu tristeţe în suflete şi

ochii plini de lacrimi anunţăm
trecerea în nefiinţă a bunului şi
iubitului nostru soţ, tată şi bunic,

ne-ai fost exemplu de profesioprotecție față de familie. Ne dorim ca și de acolo de sus,
TEODOR LUCUȚA,

GHEORGHE PILCA,

continuare, chiar dacă telefonul

la vârsta de 80 de ani. Te

de la tine nu va mai suna. Te-

vom păstra în suflete şi în gân-

am iubit ! Fiica Felicia, cu soțul

duri cât vom trăi, te vom iubi

Adrian și nepoții Alexandra și

aşa cum ne-ai iubit şi ocrotit şi

Andrei. (146)

tu pe noi. Dumnezeu să-ţi dea
odihnă veşnică! Înmormân-

V

Sunt alături de cuscra

15.00, din Capela Frenţiu, Ci-

mea în aceste momente dificile.

mitirul Rulikowski. Soţia Geta,

Un ultim omagiu pentru
TEODOR.

fiicele Dana şi Laura şi nepotul
George. (4301)

V

Suntem alături de soție,

fiice și nepot și le împărtășim
durerea, în aceste momente
triste pricinuite de trecerea la
cele veșnice a lui
GHEORGHE PILCA.
Dumnezeu să-l odihnească

V

S-a scurs un an de lacrimi şi durere de când a trecut
la cele veşnice bunica mea
dragă,
FLOARE CHIŞ
(IŢA),
la 84 de ani. Dumnezeu săţi aşeze sufletul bun acolo unde
drepţii se
odihnesc, să-ţi dea liniştea
şi odihna binemeritată, iar lumina cea fără sfârşit să-ţi strălucească veşnic. Parastasul de
pomenire va avea loc în data de
11 iulie 2020, ora 9.00, la Biserica cu Lună. Te voi iubi mereu
şi nu te voi uita niciodată! Nepotul Bogdan Marius, în veci
nemângâiat. (4271)

nalism, altruism, atașament și

să ne veghezi drumurile în

tarea are loc azi, 10 iulie, ora
Cu tristețe și durere în
suflete, anunțăm încetarea din
viață a scumpului nostru tată și
bunic,
TEODOR LUCUȚA.
Amintirea ta o vom păstra
mereu în inimile noastre, îngerii să te vegheze, în drumul lin
către Dumnezeu. Mereu ai fost
un tată bun, familist, un bunic
dedicat și mândru de reușitele
noastre. Chiar dacă viața ni
te-a luat, noi mereu te vom iubi.
Dumnezeu să-ți așeze sufletul
de-a dreapta Sa! Cu durere în
suflet, fiul tău Doru, nora Liana și nepoatele Mălina, Cristina. (4299)

lăsându-ne în suflete un dor

Dormi în pace, dragul

ne veşnic viu în sufletele noas-

V

ALECSANDRU VANCEA,

ile. (4303)

TEODOR.

Ceasul despărțirii a sosit, soarele a apus dragul meu
soț
TEODOR LUCUȚA.
În acest univers al tristeții
îmi rămân amintirile și clipele frumoase adunate în peste
49 de ani, alături de tine și copiii noștri. Viaţa ta pe pământ
a fost un chin și stres, am fost
legați și nedespărțiți unul de celălalt, dar boala nemiloasă ne-a
despărțit. Mi-ai lăsat în urmă
un gol imens și lacrimi de durere fără margini. Înmormântarea
va avea loc sâmbătă, 11 iulie,
ora 13.00, la Capela din localitatea Remetea. Odihnește-te în
pace, dragul meu soț! Nu uita
că te-am iubit și te voi iubi mereu! Cu durere în suflet, soția
ta, Veronica Lucuța. (4298)

lui şi bunicului drag,

V

Suntem alături de prietena noastră, Dorina Ursente,
la durerea pricinuită de pierderea cumnatului,
DOREL GIURGIU
din Cluj-Napoca. Sincere
condoleanţe familiei îndurerate! Ioana, Cristina, Daniela şi
Lili.

zean şi Alin Vancea cu famili-

nostru unchi,

V

Ca un fulger a căzut

peste noi vestea morţii fulgeră-

din Remetea şi ne rugăm bu(2285)

V

suflet ne despărţim de dragul
TEODOR LUCUȚA,

tel. 0259/41-07-70
0766/52-00-46

www.lacapatuldrumului.ro

V

Sincere condoleanțe. (147)

V

Sunt alături de ginerele

meu, Traian Ursente, cu familia, și de sora lui, Rodica Giurgiu, acum la trecerea la cele
veșnice a cumnatului, respectiv
soțului iubit,
DOREL GIURGIU.
Dumnezeu să-i dea odihnă

în pace și liniște! Familiile Igna

veșnică în Împărăția Sa! Since-

Ioan, Igna Cristian și Moș Că-

re condoleanțe familiei îndolia-

lin. (4300)

te! Lia Gliga.

V

Am înşirat în faţa mea
zilele pe care le-am petrecut
împreună, foarte frumoase
cele mai multe. Dar au fost şi
urâte, provocate de suferinţa ta,
dragul meu soţ,
OVIDIU DEMIAN.
Însă ce ar fi fost ele fără tine?
De 5 ani de când tu ai plecat bifez nişte date în calendar aşteptând ziua în care ne vom reîntâlni. Până atunci trăiesc cu
amintirile dragi, rugându-L pe
bunul Dumnezeu să te odihnească în pace. Veşnic cu tine
în suflet şi în gând, soţia Rodica. (4125)

V

Presăraţi cu amintiri
dragi, cu lacrimi, durere şi dor
au fost aceşti 10 ani de când
buna noastră mamă,
FLORICA GĂVRUŢA,
din Cefa, s-a înălţat la cer,
mai aproape de bunul nostru
tată,
AUREL GĂVRUŢA.
Pentru tot ce au făcut pentru
noi le datorăm veşnică recunoştinţă. Dumnezeu să-i odihnească în pace! Familia. (4285)

pace și liniște în Împărăția Cerească! Parastasul va avea loc
duminică, 12 iulie 2020, la Biserica din cimitirul din Băile
1 Mai. Veșnic îndurerați, soțul
Lazăr, fiica Sanda cu soțul Florin. (4293)

V

Se împlinesc șase săp-

tămâni de când scumpa mea
mamă
SUSANA,
văduvă dr. ec.
VASILE BALLINT,
născută Pop de Vigh, a pornit în călătoria spre Casa Tatălui Ceresc. Șase săptămâni
de când am rămas singur și
duc dorul mamei mele. Serviciul divin comemorativ în ritul Bisericii Române Unite cu
Roma, Greco-Catolică va fi oficiat sâmbătă, după litughia de
dimineață, la catedrala „Sfântul Nicolae”, iar dejunul comemorativ va fi servit în saloanele Casei Ballint. Mulțumesc
celor care fie și pentru o clipă
o să vă amintiți de mama mea.
MAMETTE, te iubesc! Horia.
(4297)

V

Cu aceeași durere în

suflet, anunțăm că s-au scurs
40 de zile de la plecarea în
veșnicie a dragului nostru
IOAN GRAMA,
soț, tată, socru, bunic și străbunic iubitor. Ne reculegem
triști la serviciul religios sâmbătă, 11 iulie, ora 08.45, la Biserica Buna Vestire din Oradea.
Îți păstrăm cu dragoste veșnică
amintire. Familia îndurerată.

